
Gáborján Község Önkormányzata Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 

A Gáborjáni Mocorgó Óvoda 2019/2020. évi nevelési rend meghatározására 

Tisztelt képv i se lő-testület! 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 83. szakasz (2) bekezdés b) pontja 
alapján az óvodai ellátást biztosító intézmény fenntartója dönt az óvodai általános felvételi 
időpontról , az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

A Gáborjáni Mocorgó Óvoda vezetője az intézménybe történő beíratás, illetőleg az általános 
felvételi időpontjának javasolta a 2019. április 25-26 napokat , valamint az óvoda nyári zán·a 
tartásának idejét 2019. július 8. és augusztus 9.-e közötti öthetes időszakban javasolja 
meghatározni. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben 
foglaltakat és az azzal való egyetértés esetén fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 

„„./2019. (11.14) számú határozati javaslat 

Gáborján Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gáborjáni Mocorgó 
Óvoda 2019/2020 évi nevelési rendjének megállapításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, 
hogy az intézményben történő általános felvételi időpontjául 2019. április 25 és április 26. 
napjait jelöli ki, valamint az intézmény nyári zárva tartásának idejét 2019. július 8. és 
augusztus 9.-e közötti öthetes időszakban határozza meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az intézményvezetőt tájékoztatni 
szíveskedjen. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2019. február 5. 
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Gábo1jáni Mocorgó Óvoda 
4122 Gáborján, Arany János u. 18. sz. 

Tel : 06-54/418-042 
E-mail: lli!hill.ianimocorgoovoda@ gmail.com 

Ikt. sz.: J. -· -1 · / lc / '.J . 
Tárgy: - Kérelem a Gáborjáni Mocorgó 

Óvoda 2019/2020 évre vonat
kozó beiratkozás időpontjának 
meghatározására. 

el. 

- Az óvoda nyári zárásának meg
határozása. 

Gábo1ján Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete 

Gáborján 
Fő u. 106. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Az óvodába a gyermekeket a fenntartó által meghatározott időszakban lehet beíratni. A 
beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos móclon közzé kell tenni. (plakát, 
fenntartó honlapja) 
Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját 
- a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni. 
Az óvodában a jelentkezés, ill. a beíratás április-május hónapban szokott történni, ill. 
évközben is lehetőséget biztosítunk a beköltöző gyermekek számára a beiratkozásra. 
Óvodánk a beíratás időpontját 2019. április 25-26. (8.00 - 16.00) időpontra tervezi . 
Az óvodai jelentkezés helye: 
Gábozjáni Mocorgó Óvoda 
4122 Gáborján, Arany J. u. 18 . sz. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beiratkozásra vonatkozó időpontot jóváhagyni 
szíveskedjen. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban 
az óvodában lehet a 3. életévüket augusztus 31-ig betöltött gyermekeknek. (Ez a szabad 
helyek függvényében kitolódhat december 31-ig.) 

A szülő az „Óvodai felvétel iránti kérelem" nyomtatvány kitöltésével jelzi szándékát a 
gyermek óvodai beiratkozásával kapcsolatban. 
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Ezt követően a férőhelyek figyelembevételével - Határozat formájában kerül sor az óvodai 
felvételre. 
Az óvodai felvétel általános szabályai mellett az esetleges túljelentkezés esetén előnyben 
részesítjük: 

• A gyermek az év folyamán betölti /betöltötte az 3. életévét, és az óvoda felvételi 
körzetében lakik. 

• A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 
• A szülő dolgozik. 
• A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. 
• A gyermek hátrányos helyzetű (védelembe vett; rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult). 
• A gyem1eket a szülő egyedülállóként neveli. 
• A gyenneket időskorú neveli. 
• A gyermekkel együtt a szülő három vagy több gyermeket nevel. 
• A szülő kérésének figyelembe vételével, aki a 3. életévét nem töltötte be, csak abban 

az esetben vehető fel adott év szeptember l-től, ha a ham1adik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti és minden a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma 
meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója és az óvodavezető 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Óvodai jelentkezéskor be kell mutatni: 

• A szülő, ill. a gyermek személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányt 
• A gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
• TAJ ká11yáját 
• Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen) 
• Orvosi igazolást a1Tó!, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet. (Ha 

veleszületett, ill. tartós betegsége van a gyermeknek, arról orvosi vélemény 
bemutatását kérjük) 

• Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében az itt tartózkodást engedélyező 
okmányt 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az óvodai beíratás 
időpontját határozza meg a Gáborjáni Mocorgó Óvoda számára. 



Nyári zárással kapcsolatban: 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Gáb01:jáni Mocorgó Óvoda nyári zárásának 
időpontját 2019. július 08. (hétfő) - augusztus 09-ig (péntek) állapítsa meg. 
Utolsó nevelési nap: 2019. július 05. (péntek) 
Szünet utáni első nevelési nap: 2019. augusztus 12. (hétfő) 

Az 5 hétig tartó szünetet indokolja az óvoda épületében szükséges felújítási munkálatok, 
festés valamint karbantartás, ill. az ezt követő takarításhoz szükséges idő biztosítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselötestületet, hogy a zárásokra vonatkozó időpontokat jóváhagyni 
szíveskedjen. 

Kelt: Gáborján , 2019. február 4. 
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